Missä Siniset, siellä ratkaisu.

Sininen tulevaisuus on EU-kriittinen puolue, joka tahtoo vähemmän mutta parempaa EU:ta.
EU:n on oltava kevyt ja kansanvaltainen kauppaliitto, ja sen toimivaltaa tulee rajata nykyisestä. Siniset näkee EU-keskustelun suurimpana ongelmana ideologisen federalismin, jossa kehityssuunta
kohti EU:n yhdentymistä on tärkeämpää kuin yhdentymisen toimivuus. Euroopan rauhaa ja taloutta
ei turvata luomalla mahdollisimman paljon sääntelyä, vaan mahdollisimman vähän ja mahdollisimman järkevää sääntelyä.
EU-jäsenyys on Suomelle ennen kaikkea turvallisuus- ja kauppapoliittinen ratkaisu, jonka tärkein tarkoitus on palvella suomalaisten etua. EU:lla ei ole Sinisille symbolista merkitystä eikä itseisarvoa,
vaan EU on poliittinen instituutio, jonka arvo muodostuu sen kyvystä ratkaista ongelmia ja edesauttaa yhteistyötä itsenäisten kansallisvaltioiden välillä.
Siniset ei hyväksy EU:n liittovaltiokehitystä. Poliittisen päätöksenteon pitää olla mahdollisimman
lähellä kansalaista. Kansainvälisellä tasolla sen tulee olla vain niissä kysymyksissä, joissa yhteinen
ongelmanratkaisu on Suomelle hyödyllistä. Maahanmuutto, terrorismi, kaupankäynti ja ilmastonmuutos ovat asioita, joihin on hyödyllistä etsiä ratkaisuja EU-maiden kesken. Verotus, sosiaaliturva ja
terveydenhoito puolestaan asioita, joissa päätäntävallan täytyy säilyä Suomessa.
Sinisten kritiikki EU:ta kohtaan ei ole eurooppalaisten arvojen hylkäämistä eikä halua sulkeutua maailmalta, vaan byrokraattisen, elitistisen ja pöhöttyneen poliittisen järjestelmän aiheellista arvostelua.
Pelkkä kritiikki on kuitenkin yhtä tyhjän kanssa, jos tilalle ei ole tarjota uskottavia ratkaisuja.
Sinisten ratkaisut EU:lle tulevalla parlamenttikaudella keskittyvät kolmeen asiaan:
turvallisuuteen, parempaan kansanvaltaan ja kauppaliittoon, joka hyödyttää Suomea.

Koko turvapaikkakäsittely on siirrettävä EU:n ulkopuolelle.

Nykyinen turvapaikkajärjestelmä ei yksinkertaisesti toimi. Jatkossa turvapaikkahakemukset on käsiteltävä Euroopan ulkopuolella, lähelle lähtömaita perustetuissa käsittelykeskuksissa. EU:n ulkorajat
on tilkittävä niin, että jatkossa EU:hun voi muuttaa suoraan vain työperäisesti tai kiintiöpakolaisena
pakolaisleireiltä. Palautuksia on tehostettava. Suomen ei tule kantaa osaansa suurempaa vastuuta
EU:n alueelle suuntautuvasta maahanmuutosta, vaan on varmistettava, että tulijoiden määrä pysyy
hallinnassa.

EU:n yhteistä terrorismin torjuntaa on vahvistettava.

Turvapaikanhakijat on saatava unionin laajuiseen rekisteriin, jotta esimerkiksi rikoksia tehneet turvapaikanhakijat voidaan tunnistaa paremmin. Jäsenmaiden poliisien ja oikeusviranomaisten on tehtävä
tiiviimpää yhteistyötä, ja tiedustelutietoa on jaettava terrorismin estämiseksi. EU:n on tuettava kansainvälistä tuomioistuinta tuomitsemaan ISIS:n toimintaan osallistuneita EU-kansalaisia. Hybridiuhkiin kuten kyberhyökkäyksiin ja radikalisoivan propagandan ja disinfomaation levittämiseen on varauduttava paremmin.

Puolustusyhteistyötä on lisättävä.
EU:n puolustusyhteistyötä on vahvistettava siten, että yhteistyötä lisätään esimerkiksi harjoituksissa EUmaiden kesken. Siniset ei kannata EU:n omaa armeijaa, sillä päätäntävalta puolustusasioissa on pidettävä
kansallisissa käsissä. Myös puolustusteollisuuden suhteen yhteistyötä tulee lisätä, ja EU:n on tuettava isojen teollisuusmaiden yritysten lisäksi myös pieniä puolustusteollisuusyrityksiä.

Ensisijaisesti kansallisia päätöksiä.
Päätökset on aina tehtävä mahdollisimman lähellä ihmisiä, joita ne koskevat. EU:ssa on otettava käyttöön
periaate, jossa päätökset tehdään kansallisella tasolla aina, kun se on mahdollista – EU:ssa vain silloin, kun
se on pakollista. Tämä tarkoittaa EU:n toimivallan rajaamista, ei lisäämistä. Suomen on otettava yksiselitteisen selvä liittovaltion vastainen EU-linja. Syvenevä integraatio ei palvele pienen maan etua eikä suomalaisten vaikuttamismahdollisuuksia.

Lisää kansanäänestyksiä.
Kansalaisilla on liian vähän mahdollisuuksia vaikuttaa EU:n suuntaan ja sen toimintaan. Keskeisimmistä
EU-kysymyksistä ja integraation etenemisestä on järjestettävä kansanäänestyksiä Suomessa. Esimerkiksi
jos EU:n perussopimuksia muutetaan, tulee muutoksista järjestää kansanäänestys Suomessa. Näin olisi
tullut toimia esimerkiksi eurojäsenyyden kohdalla.

Suomen EU-komissaari on valittava eduskunnassa.
EU:ta on uudistettava siten, että kansalaisilla on enemmän sananvaltaa sen päätöksenteossa. EU:n päätöksentekojärjestelmä tarvitsee perinpohjaista remonttia, jossa erityisesti komission edustuksellisuutta on
vahvistettava. Suomen komissaari on valittava eduskunnassa, eikä palkintona kulloisenkin pääministeripuolueen kellokkaalle.

Enemmän vapaaehtoista yhteistyötä.
Siniset tahtoo EU:sta yhteisten ratkaisujen pöydän, jossa itsenäiset valtiot voivat jakaa parhaita käytäntöjään ja ottaa oppia toisiltaan. Vapaaehtoinen yhteistyö on aina parempaa kuin ylhäältä sanelu. EU:ssa pitäisi keskittyä enemmän esimerkiksi digitalisaation, työelämän murroksen ja kiertotalouden ratkaisujen pohtimiseen ja levittämiseen.

”Kukaan muu ei osaa hoitaa meidän asioitamme paremmin, emmekä mekään muiden asioita. Itsenäisten
maiden sisäinen kehitys on koko ihmiskunnan kehitystä, jota lisäksi voidaan tukea reilulla kansainvälisellä
yhteistyöllä. Kansallinen etu ei ole kansainvälisyyden vastakohta, vaan esimerkiksi turvallisuudessa, kaupassa
ja ympäristöasioissa yhteistyö on myös kansallisen edun mukaista." - J.V. Snellman

Liittovaltiokehityksen ja syvenevän integraation aika on ohi.
EU:sta on tehtävä kevyt ja kansanvaltainen järkiunioni.

EU:n budjettia on pienennettävä.
Brexitin myötä EU:n budjettia on pienennettävä täysimääräisesti. Joillekin EU-maille (kuten Saksa, Ranska,
Alankomaat) maksettavista jäsenmaksualennuksista on luovuttava. Nämä alennukset eivät ole tasapuolisia
vaan haitallisia Suomen kaltaisille nettomaksajamaille. Unionin rahankäyttöä on valvottava tarkemmin, sillä esimerkiksi koheesiorahojen käyttöön liittyy runsaasti väärinkäyttötapauksia ja tehottomuutta. Yhteisten
koheesiovarojen sijaan on siirryttävä ennemminkin kansallisiin tukiin, myös maataloudessa. Tällöin Suomi
saisi tukirahoilleen enemmän vastinetta, ja suomalaisviljelijät selviäisivät pienemmällä byrokratialla.

Karsitaan hallintoa ja byrokratiaa.
Euroopan unionin tulee toteuttaa sisäinen säästöohjelma, jossa tarkastellaan EU:n virastojen, laitosten ja
valtavan virkamieskunnan tarpeellisuutta. Parlamentin siirtely Strasbourgiin on lopetettava.

Sisämarkkinat toimivammiksi kaupan esteitä purkamalla.
Kansainvälinen kauppa on Suomelle hyödyksi. EU:ssa on rakennettava toimivat digitaaliset sisämarkkinat
ja vahvistettava energiaunionia, jotta se antaisi EU:lle enemmän vaikutusvaltaa suhteessa muuhun maailmaan. EU:n liikennepolitiikalla tulee varmistaa ihmisten ja tavaroiden sujuva ja turvallinen liikkuvuus, joka
huomioi uudet ilmiöt, kuten liikenteen palveluistumisen ja automaattisten ajoneuvojen kehityksen.

Luodaan mekanismi eurosta eroamiseksi.
Euroalueen koossapysyminen on edelleen epävarmalla pohjalla, sillä osa euromaiden talouksista on huonossa kunnossa. Suomi ei voi ottaa vastuuta muiden maiden huonosta taloudenpidosta. On luotava mekanismi eurosta eroamiselle, jotta huonosti taloutensa hoitavat maat voivat tarvittaessa erota tai ne voidaan
erottaa eurosta. Eromekanismi palvelisi myös paremmin pärjääviä euromaita, sillä niilläkin tulee olla mahdollisuus jättää huonosti toimiva rahaliitto. Taloudellista yhteisvastuuta ei saa kasvattaa.

Hiilivuotoa on ehkäistävä.
EU:ssa päästöjä vähennetään ensisijaisesti päästökaupan avulla, joka ohjaa tuotantoa kohti päästöttömiä
ratkaisuja kustannustehokkaasti. Samalla on pidettävä huolta eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyvystä
asettamalla esimerkiksi hiilitulleja tuontituotteille. Ilmastopolitiikalla on ehkäistävä myös hiilivuotoa eli
teollisuuden siirtymistä EU:n ulkopuolisiin, saastuttavampiin maihin. Tutkimusrahoitusta on suunnattava
enemmän ilmastonmuutosta torjuvien ratkaisujen kehittämiseen.

Läpinäkyvää verotusta.
Yritysverotuksen läpinäkyvyyttä tulee lisätä veronkierron ehkäisemiseksi. Verot tulee maksaa siinä maassa,
missä tulos tehdään. EU:n omat veroparatiisimaat tulee lisätä EU:n mustalle veroparatiisilistalle. Suomen
tulee tukea EU:ssa monikansallisten suuryritysten julkista maakohtaista veroraportointia. EU:lle ei tule antaa verotusoikeutta. Tämä vähentäisi merkittävästi jäsenvaltioiden toimivaltaa suhteessa EU:hun ja heikentäisi mahdollisuuksia verokertymän ennakolliseen arviointiin.

